
Шонхор шувуу бол идэш тэжээлийн хэлхээнд хамгийн оройд нь байрлах махчин шувуу юм. Иймд шонхор 

шувууг хамгаалах нь маш чухал. Идэш тэжээлийн хэлхээнд хамгийн оройд байрлах араатан, жигүүртний тоо 

толгой багасах нь нийт экосистемийн тэнцвэртэй байдал алдагдахад хүргэдэг. Махчин шувуудын дийлэнхи нь 

өдрөөр ан ав хийдэг өдрийн махчин амьтад байдаг. Үүнд бүргэд, шонхор, харцага, хэрээ болон сэг зэм иддэг 

тас зэрэг шувууд орно. Байгаль дээр амьтай амьтан ургамал бүр чухал ач холбогдолтой байдаг ба бүх л амьд 

бодгалийн хоорондын уялдаа холбоо нь байгалийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах нөхцөл болдог. Идэш 

тэжээлийн хэлхээ гэдэг нь нэг нэгнийхээ идэш тэжээл нь болж байдаг амьтан ургамлын бүлэг юм. Тэдгээр 

бүлэг дэх ургамал амьтан нэг нь нөгөөгийнхөө идэш тэжээл болж амьдралын эрч хүчийг нь сэлбэж байдаг. 

Идэш тэжээлийн хэлхээ нь экосистемийн тэнцвэржүүлэгч болдог. Амьтай бүх бодгаль өөр бусдаас 

хамааралтай оршино. Тэгвэл энэ тэнцвэрт байдалд махчин шувууд өөрийн үүргээ гүйцэтгэж байдаг.  

Идэш тэжээлийн хэлхээний оройд байрлах махчин амьтдын тоо толгой цөөрөхөд тэдний идэш болдог 

зүйлийн амьтны тоо толгой өсч тэгснээр экосистемийн тэнцвэр алдагддаг. Шонхрын тоо толгой буурахад 

мэрэгч амьтан олноор үржинэ. Үүний үр дүнд нь бэлчээр доройтож мал аж ахуйд сөрөг нөлөө үзүүлдэг.  

Идэш тэжээлийн хэлхээ 

Тухайн нутагшил газар дахь амьд бодгалиудын аль  нь алиныхаа идэш тэжээл болж оршин амьдардагийг 

идэш тэжээлийн хэлхээ харуулж байдаг.  

Идэш тэжээл ба хэрэглэгч: Идэш тэжээлийн хэлхээг эхлүүлэгч нь бусад бодгалийн идэш болдог бодгаль 

байдаг. Ихэнхи тохиолдолд фотосинтезийн аргаар тэжээгдэж байдаг ургамал нь хэлхээг эхлүүлэгч болдог. 

Ургамал эсвэл өөр зүйлийн амьтнаар идэш тэжээл хийдэг амьтан нь тухайн хэлхээг төгсгөж байдаг. Идэш 

тэжээлийн энгийн  хэлхээний жишээ нь : 

ургамал           мэрэгчид           шонхор  

Тэмдэглэл: Сумны үзүүр тухайн бодгалиар идэш тэжээл хийдэг бодгаль руу чиглэж байна. Энэ нь нэг 
бодгалиас нөгөө бодгаль руу чиглэж байгаа энергийн шилжилт юм. Хэлхээн дэх эхний хэрэглэгчийг анхдагч, 
түүний дараагийнхийг хоёрдогч, түүний дараагийнхыг гуравдагч хэрэглэгч гэнэ.  

Махчид ба идэш бологч золиос амьтан- Бусад амьтныг барьж иддэг амьтныг араатан гэх ба тэдэнд 
бариулдаг амьтныг идэш тэжээл болдог амьтан гэнэ.  

Ургамал идэгч хэрэглэгчийг өвсөн тэжээлт гэх ба амьтадыг иддэг амьтаныг махчин амьтан гэнэ. Ургамал 

амьтаны аль алиныг иддэг амьтаныг холимог идэштэн гэнэ.  

Баримтат мэдээлэл 

Идэш тэжээлийн хэлхээ 



Идэш тэжээлийн хэлхээ 

Тухайн оршин амьдрах нутагт байгаа нийт идэш тэжээлийн 

хэлхээ нь хамтдаа сүлжээг үүсгэнэ. Монголын тал нутгийн 

идэх тэжээлийн сүлжээг доорхи диаграмаар үзүүлэв. 

(Сурагчдын ажлыг ашиглаж болно.)  

Сурагчдын бие даах ажил 

Идэш тэжээлийн сүлжээн дэх нэг 

амьтны тоо толгой ихсэн цөөрөхөд 

тухайн сүлжээн дэх өөр амьтны тоо 

толгой цөөрөх нөхцөл үүсч байдаг. 

Идэш тэжээл ховордох үед зарим 

амьтан өлсч үхэж байхад өөр амьтан 

бусад бодгалийг улам ихээр хоол 

тэжээлдээ ашиглаж байдаг. 

Идэш тэжээлийн хэлхээ, сүлжээний 
талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
BBC-ийн доорхи линкээр орж үзнэ үү. 

http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks3/
science/organisms_behaviour_health/

food_chains/revision/1/  

Монголын идлэг шонхор нь идэш тэжээлээ олж идэхийн тулд бусад махчин шувуудтай өрсөлддөг. 
Бүргэд, талын бүргэд зэрэг шувууд ч мэрэгч амьтан жижиг шувуудаар хооллодог.  

Жижиг шувуудад махчин, өвсөн тэжээлт хосолмол идэштний аль аль нь байдаг. Шонхор шувуу зарим 
үед шавьжаар хооллох нь бий. 

Идлэг шонхрын идэш тэжээл болдог амьтад—Сурагчдын бие даах ажлын хариу 
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